
 

 

               

 

     ZAMÓWIENIE -  catering wigilijny 2021    Data:  

Imię i nazwisko:   
Telefon:  …………………………………… 
Data i godzina odbioru osobistego:                              (wigilia 7-13:00) 
Naczynia własne (tak/nie) NIE 
naczynia jednorazowe płatne małe 1zł, duże 2zł…,patera aluminiowa 5 zł………………………… 
Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………. 
Zamówienia przyjmujemy do 20.12.2021 do godz.12;00 
 

 Zamawiana ilość Kalkulacja 
 ZUPY:     

 Barszcz czysty 1 litr 15 zł   

 Grzybowa z kluseczkami 1 litr 20 zł   

 Rybna z łososiem 1 litr 28 zł   

 DODATKI DO ZUP:     

 Pasztecik  z kapustą i grzybami szt. 4 zł   

 Uszka z kapustą i grzybami 10 szt.  3 zł   

 PRZYSTAWKI:     

 Dorsz w warzywach kg 35 zł   

 Dorsz w sosie węgierskim kg 35 zł   

 Śledź w śmietanie z jabłkiem kg 28 zł   

 Śledź w oleju kg 27 zł   

 Galaretka z łososiem szt. 5 zł   

 Galaretka drobiowa szt. 3 zł   

 SAŁATKI:     

 Śledziowa kg 28 zł   

 Jarzynowa  kg 25 zł   

 Tortellini ze szpinakiem i fetą kg 28 zł   

 Z łososiem, burakiem i jajkiem kg 35 zł   

 MIESA NA ZIMNO W GALARECIE:     

 Rolada ze schabu z polędwiczką i 
żurawiną 150g porcja  9 zł 

  

 Faszerowany kurczak z pieczarkami 
150g porcja  8 zł 

  

 Szynka z jajkiem 150g porcja  7 zł   

 RYBY W GALARECIE     

 Rolada z karpia z rodzynkami  150 g  porcja 10 zł   

 Pstrąg z cytryną  120 g porcja  10 zł   

 Rolada z sandacza z borowikami 150g porcja  11 zł   

 DANIA NA CIEPŁO DO ODGRZANIA      

 Pierogi z kapustą i  grzybami (ok. 20 szt. kg 30 zł   

      
      



 

 

 
 

      

 Pierogi z łososiem i szpinakiem(ok.20szt) kg 37 zł   

 Kluski z makiem i bakaliami kg 20 zł   

 Bigos staropolski kg 25 zł   

 RYBY:     

 Łosoś z grzybami i mozzarellą 150 g porcja 17 zł   

 Dorsz w cieście z porami w śmietanie porcja 12 zł   

 Karp w panco z pieczarkami na masełku 
150 g porcja 12 zł 

  

 Filet z sandacza ze szpinakiem w sosie 
kurkowym 150g porcja 16 zł 

  

      

      

 MIĘSA:     

 Zraz wołowy z grzybami  w sosie 130 g porcja 15 zł   

 Zraz wieprzowy z grzybami  w sosie 130 
g porcja  12 zł 

  

 De volay z masełkiem i pietruszka  porcja  12 zł   

 Zawijas panierowany ze schabu z 
pieczarkami porcja  12 zł 

  

 DODATKI:     

 Buraczki zasmażane kg 15 zł   

 Sałatka Colesław kg 17 zł   

 Marchewka z groszkiem kg 15 zł   

  

Dodatkowo płatne opakowania. 

Przyjmujący          Zamawiający 


